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  197-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:38(  ؟) ا/س#مية الطريقة على تذبح:  عنھا يقال(  الغرب ب#د من تأتي التي اللحوم عن سئل - 1

  ) 00:09:10(  ؟.بيتھا خارج)  الرأس غطاء(  الشارب أو الجلباب تضع أن للمرأة يجوز ھل - 2

  ) 00:19:35.... ) . (  الشارب حفوا( ...  الحديث ھذا من يقصد ما - 3

 الركوع من الرفع بعد القبض مسألتي على والك#م... )  السلف عمل عليه يجر لم عموم كل(  المذكورة القاعدة مفھوم ھو ما - 4

  ) 00:31:53(  ؟.السجدتين بين الجلسة في اQصبع وتحريك

  ) 00:47:26(  ؟.زوجھا من ذلك المرأة تعلم أن الط#ق نفوذ في يشترط ھل - 5

  ) 00:51:11(  ؟.الجمعة يوم أذانيْ  بين النافلة ص#ة عن سئل - 6

  ) 00:59:57(  ؟.الوقت بمعرفة أو الطبعي الصوت أو الصوت بمكبر أم ؟.اQذان بسماع ھل الجماعة ص#ة إجابة ضابط ھو ما - 7

  ) 01:00:50(  ؟.التراويح ص#ة في ركعة عشرة إحدى على ةالزياد عن سئل - 8

  ) 01:07:05(  ؟. الفجر ص#ة إطالته ا/مام على أنكر لرجل الشيخ من نصيحة - 9

  ) 01:17:27(  ؟.الصلوات وقت يعرفون الصحابة كان كيف -  10

(  مثل أخرى بلدان إلى أيضاً  الحكم ذلك يتعدى وھل ؟.غيرھا و الملبوسات إلى يتعدى بلغارية ب#د لحم أكل جواز عدم ھل -  11

  ) 01:26:33(  ؟.... ). روسية

  ) 01:29:44(  ؟.تغتسل و ثيابھا تضع أن زوجھا معھا كان و بيتھا غير في كانت إذا للمرأة يجوز ھل -  12

  ) 01:30:38(  ؟.القلوب تأليف أجل من الص#ة يخفف أن لaمام يجوز ھل -  13

  ) 01:32:30(  ؟.الوتر صلى أن بعد نوافل يصلي أن لشخص يجوز ھل -  14

  ) 01:33:49(  ؟.قصيرة سورة بقراءة الص#ة يخفف أن راتب غير /مام يجوز ھل -  15

 ) 01:36:37. (  بالحضور العشاء الشيخ إمامة -  16
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

فما , كل وأنت مطمئن , وجابوا هذا الكالم مدعم باألدلة وعلى التلفزيون ويقول لك اطمئن يعين  ... :السائل 

  ؟. رأيكم يف املوضوع 



؛ أمل يبلغك أن الوزير وزير األوقاف كان نشر يف بعض  أنا أقول كل إذا كنت مطمئنا هلذه األقوال :الشيخ 

  .على الطريقة اإلسالمية غري صحيحة ؛ قرأت هذا أم ال ؟  ...اجلرائد أنه تبني أن األخبار أنه 

  . ال  :السائل 

وهذا دليل أن القضية مش قضية حالل وحرام ، القضية متشاية األمور وتسليكها كيفما كان ؛ أنا  ... :الشيخ 

كم بلينا كم سنة بلينا ذا , قلنا واهللا إن حلم البلغاري أمره عجيب , ت كلمة يف جلسة كنا قريبا من الزرقاء قل

منذ سنني وال يزال املسلمون يتساءلون حالل هو أم حرام ؛ فأنا قلت كلمة ذه املناسبة لو كان يقينا , اللحم 

جيب مقاطعة هذه , أوال ، ويذحبها مسلمون كما زعم ثانيا ثبت أن اللحم البلغاري يذبح على الطريقة اإلسالمية 

اللحوم ألن البلغاريني يذحبون إخواننا املسلمني ذبح النعاج ؛ لكن هذا دليل تفرق املسلمني من مئات األدلة مع 

إىل آخر  )مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم ( : األسف وأنه مل يتحقق مدى خرب الرسول عليه السالم 

فإخواننا املسلمون  )إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ( : ث املعروف احلدي

؟ افرضوا أن هذا اللحم يذبح على الطريقة .يذحبون يف بلغاريا وحنن ال نزال نتساءل شو حكم أكل احلم البلغاري 

سلمني ، ال لشيء إال ألم لكن كيف تستجلب هذه اللحوم من البالد الذي يقتلون فيها امل, اإلسالمية 

ويفرضون عليهم تغيري أمسائهم اإلسالمية إىل أمساء أجنبية غربية كافرة ؛ فلو كان األمر انتهينا منه إىل , مسلمون 

أنه حالل فال جيوز استرياد هذا اللحم ؛ لكن اليوم ال ينظرون إىل هذه النظرات اليت توجب على العامل اإلسالمي 

ة ، وهذا الواجب يرتتب من وراءه أحكام ، من هذه األحكام مقاطعة هذه اللحوم ومقاطعة  أن يكون كتلة واحد

ألنه صار , كل البضائع اليت تأيت من هؤالء الذين يذحبون املسلمني ؛ هذا يف الواقع قلته هناك وأصبحت أكرره 

ة اليت وصل إليها املسلمون ممزوجا ملفوضا مرفوضا إعادة الكالم يف مثل هذه القضايا ، ولعلكم مسعتم السخري

بسبب إذا صح التعبري انغشاشهم مبثل هذه األخبار ، أن بعض التجار لألمساك كتبوا عليها ذحبت على الطريقة 

اإلسالمية ، بلغكم هذه السخرية والشك ؛ أيش معىن هذا ؟ معناه أن هذا ترويج بضاعة ، ترويج بضاعة ؛ 

ووصل احلدود , براد من الربادات اليت تعرفها كله حلم دجاج  وبعضهم حدثين بأن هناك تاجر لبناين شحن

هذا ما يف عندك إثبات أن هذا مذبوح على الطريقة اإلسالمية ، هذا رجع وسرعان ما جاب : السعودية قالوا 

يعين أصبح املسلمون , وترانزيت دخلت البالد كما هي , شهادة أن هذه مذبوحة على الطريقة اإلسالمية 

، أصبحوا أضحوكة عند الكفار واملشركني ؛ ولذلك يعطونا الفتات ذحبت على الطريقة اإلسالمية حىت مستغفلني 

  . األمساك 

فيوم راح بدو يشرتي رز من السوبر ماركت , فطبعا حاول يزور املسلخ عدة مرات ، طبعا منعوه  ... :السائل 



  . وإال مكتوب على كيس الرز ذبح على الطريقة اإلسالمية 

فدخلنا األسواق , وبعدين أنا أتيحت يل زيارة يف أسبانيا منذ عشرين سنة ميكن , هذه كذلك مشكلة  :خ الشي

لكن عارض دجاج جاهز , نتجول فيها ، فدخلت السوق مررنا بدكان ليست كبرية حىت نقول سوبر ماركت 

وهذا الدم , يرون أن هناك دم للطبخ برأسها ما يف أثر ذبح إطالقا ، هذا هو طبيعة األوروبيني يعين ، ألم 

سفحه ختفيف من الوزن ، ويباع باملال وهم عباد املال ؛ وهلذا يؤثرون أن يقتلوا وما يذحبوا ؛ فأنا رأيت هذا بعيين 

لكن تواترت األخبار من مجيع األطراف تقريبا أم , وإن كان هذا مشاهدة حمدودة فال يقاس عليها كل البالد 

  .يقتلون وال يذحبون 

شيخنا بالنسبة حلديث الرسول عليه الصالة والسالم أن املرأة منهية عن خلع الثياب يف غري بيت زوجها  :السائل 

، فتبيان هذا احلديث ألن بعض اإلخوة يقولون خلع اجللباب أو اإلشارب أو غطاء الرأس فجزاك اهللا خريا معىن 

  ؟ .احلديث هذا 

 جيب أن تم هلا وأن نضع هلا حدودا ؛ ألنه كنا قبل عشر سنوات هذه احلقيقة من مجلة األمور اليت :الشيخ 

نتجادل مع بعض املقلدين ويف مقدمتهم الدكتور البوطي ؛ فهو كان يتهم أفرادا من إخواننا السلفيني بأن الواحد 

ام ؛ لكن منهم ال يعرف يعين مبادئ العلوم ونشوفه حيرم وحيلل على كيفه ؛ فكنا حنن يومئذ ندافع ونقول هذا ا

مع األسف الشديد أقول بأن هذه التهمة اليوم أصحبت حقيقة واقعة ، أصبح كل إنسان من إخواننا السلفيني 

ويف مجود وتقليد ويف اتباع ويف اجتهاد إىل آخره ؛ فهو , يشعر أنه تفتح ذهنه شوية وعرف أنه يف قرآن ويف سنة 

ومن عقله ، ونسمع فتاوى كل يوم أشكاال وألوانا ؛ يا  فريكب رأسه ويفيت من جهله, بده خيلص من التقليد 

أخي هذه الفتاوى حتتاج إىل علم بعديد من العلوم اليت تساعد اإلنسان على فهم احلكم الشرعي أوال ؛ مث أن 

  .يتمرن على ذلك سنني طويلة ثانيا ، وهذا هو املثال بني أيدينا اليوم الذي طرحه األخ أبو عبد اهللا 

 )أبيها ( : يف بعض الروايات  )أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ( : السالم يقول  الرسول عليه

فسمعنا أن املرأة ملا تروح عند صديقتها بدها  )إال هتكت الستر الذي بينها وبين ربها ( : واملقصود احملارم 

ا ؟ هلذا احلديث ؛ يا أخي احلديث يقول ملاذ, تزورها مثل ما تطلع بالشارع بدها تبقى يف دار صديقتها جبلباا 

ثياا ، وضعت ثياا مش وضعت من ثياا ، هذا حيتاج إىل علم باللغة العربية ؛ طيب هؤالء إخواننا املستعجلني 

ما عندهم علم باللغة العربية إطالقا ولذلك أصبحنا وأنا األعجمي القح ، أحيانا أنكت على إخواننا العرب أين 

كم اللغة ، يف فرق بني وضعت ثياا وبني وضعت من ثياا ، وهذا نعرفه من نصوص الكتاب أنا بدي أعلم

وحنن احلقيقة الفضل يف تعلمنا اللغة العربية مش أنه عشنا بينكم هنا أو هناك ، ال ؛ لكننا عشنا يف جو , والسنة 



ما هي أفهام , بدنا نقول أمية ؟ .وإال كنا مثلكم وشاركناكم يف أفهامكم اليي هي أفهام أيش , غري جوكم 

صادرة من اللغة العربية النابعة من الكتاب والسنة ؛ انظروا اآلن ربنا عزوجل ملا ذكر القواعد من النساء يف القرآن 

ما قال أن يضعن ثيان ؛ ألنه لو قال هيك معناها  ))فال جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن (( : الكرمي قال 

  . ))أن يضعن من ثيابهن (( : لكن قال ,  تطلع ريب كما خلقتين

مث اختلف الفقهاء أيش معىن من ثيان ، أي ما نوع هذا الثوب مش الثياب ، ما نوع هذا الثوب الذي رخص 

(( ؟ أضيق األقوال أن تضع أيش الربقعة يعين تشيله ، .اهللا عزوجل هلذا اجلنس من النساء وهن القواعد أن تضعه 

كمان هذه عبارة ممكن تفهم مشقلبة مقلوبة ؛ ألن الوضع يأيت مبعنني وضع القلنسوة على  ))أن يضعن ثيابهن 

مثل ما يروى عن احلجاج الظامل أنه صعد خطيبا على أهل , لكن يأيت على العكس من ذلك أحيانا , رأسه 

  : العراق ملا ويل عليهم واليا حيث قال 

   "امة تعرفوين مىت أضع العم. ...أنا ابن جال وطالع الثنايا " 

أي أن  ))فال جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن (( : مىت أضع يعين أزيلها مش أركبها وأضعها ؛ كذلك هنا 

؟ أضيق األقوال الربقع ، .يزحن وأن يرفعن وأن خيلعن ، فما هو الثوب الذي مسح هلذا اجلنس من النساء بوضعه 

؟ فقط .تسرت وجهها ؛ فإذا هذه اليت هي من القواعد ماذا تضع هؤالء هم الذين يقولون بأنه جيب على املرأة أن 

  . املنديل 

قول ثاين تضع اجللباب ، اجللباب الذي يغطي كل بدا ، وكما ذكرنا يف حجاب املرأة املسلمة وذكرنا يف كثري 

يات ، املرأة املسلمة من االس أن املرأة املسلمة وهذه يف احلقيقة خطيئة يقع فيها مجاهري النساء حىت بعض السلف

إذا خرجت من دارها جيب أن خترج خمتمرة متجلببة ، خمتمرة متجلببة يعين واضعة اخلمار الذي تصلي فيه وفوق 

منه اجللباب ، مش حاطني الذي يسموه اليوم إشار ، ومهما اعتنت هذه املرأة الفاضلة الورعة التقية وغطت 

تركت اجللباب ، طبقت نصا وأمهلت نصا آخر حيث قال تعاىل هذه جاءت خبمار و , شعرها وعنقها وكل شيء 

يف اآلية األخرى يقول  ))يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن (( : 

إذا هناك جلباب وحتت هذا اجللباب مخار ، فقلنا أضيق األقوال الذي  ))وليضربن بخمرهن على جيوبهن (( : 

يلي هذا القول تضع فقط اجللباب , ا تكشف عن وجهها ألنه ما عاد خيشى فيها الفتنة هذه القاعدة يقول إ

لكن االحتياط الذي ينتج من اجلمع , فهي ال تزال متسرتة يف شعرها ويف عنقها ويف كل شيء , وتبقى خبمارها 

إذا اجللباب وتبقى على اخلمار ؛ أوسع بني اخلمار وبني اجللباب ، هذا االحتياط مسح هلا بأن ال حتتاطه فتضع 

يعين تكشف عن شعر رأسها وعن , األقوال أخريا ، أوسع ما قيل يف تفسري اآلية إنه ما عليها شيء تضع مخارها 



 ))أن يضعن من ثيابهن (( : ؟ من قوله .وجهها وعن عنقها ألنه ال خيشى عليها فتنة ؛ فهذا كله من أين جاء 

  .من تبعيضية : ة هذه يسميها علماء اللغ

كذلك مثال حنن حنتج على بعض الزهاد بل وعلى بعض العلماء من الذين يذهبون إىل أن السنة أن حيلق   :الشيخ 

فهموا  )حفوا الشارب واعفوا اللحى ( : فامهني ذلك من قوله عليه السالم , اإلنسان شاربه ويعفي عن حليته 

ع النصوص الواردة يف املسألة الواحدة ونستخلص من جمموع احلف للشارب كله ؛ لكن حنن نقول جيب أن جنم

  . هذه النصوص احلق الذي تدل عليه هذه النصوص 

من  )حفوا الشارب ( : فعل الرسول يفسر قوله ؛ فحينما قال : أقوال الرسول يفسر بعضها بعضا ، ثانيا : فأوال 

متاما كما نرى بعض املشايخ الصوفية ، حلية كاملة الناحية العربية فعال ممكن أن يفهم يعين استأصلوه ، احلقوه 

جليلة وشارب ملط باملرة ما يف أي شيء ، ملاذا ؟ هيك قال الرسول احفوا الشارب ؛ لكن ملا رجعنا حلديثه 

ما قال من مل يأخذ شاربه , من مل يأخذ من شاربه  )من لم يأخذ من شاربه فليس منا ( : اآلخر وهنا الشاهد 

( : أي من مل يأخذ بعض شاربه  )من لم يأخذ من شاربه ( : هؤالء الصوفية وأمثاهلم ، قال  ، مثل ما يعمل

إذا ليس من السنة القولية أن يستأصل اإلنسان شأفة شاربه من أوله إىل آخره ؛ ألن السنة تفسر  )فليس منا 

ع النقاط على احلروف ؛ ففي بعضها بعضا ، مث تأيت السنة العملية وفعل كبار الصحابة كما يقولون اليوم لتض

أن رجال جاء إلى النبي صلى ( : سنن أيب داوود ومسند اإلمام أمحد وغريمها من كتب السنة بالسند الصحيح 

فوضع , فأمر عليه السالم بأن يؤتى له بسواك ومقراض ( : أي طال  )اهللا عليه وسلم وقد وفى شاربه 

مقراض فوق الشارب الذي انحسر بين السواك وبين السواك تحت ما طال من الشارب ووضع الموسى ال

إذا املقصود باإلحفاء هو ما طال على الشفة وليس املقصود هو االستئصال بالكلية ؛ وعلى هذا  )الموسى 

نفهم ملاذا كان عمر بن اخلطاب يوفر شاربه ويطيل سباليه حىت كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه ؛ إذا لو كان هو 

  . ه القضية السرتاح من الشغلة كلها بأن أزاحها من أصلها صويف املشرب يف هذ

ألن نصوص , تفيد التبعيض حىت بالنسبة ملن مل يقرأ علم الصرف والنحو واللغة وحنو ذلك  "من " إذا كلمة 

الكتاب تنري األبصار الذين يعنون بدراسة الكتاب والسنة ، دراسة تفقه وتفهم ؛ ولذلك من اخلطأ الفاحش فوق 

يف ذلك حرج ما بعده حرج ، أن نقول للمرأة املسلمة املتحجبة أنه إذا دخلت بيت صاحبتك الزم تبقي فيها أنه 

مثل ما دخلت ، ال تضعي اجللباب وال تضعي اخلمار أبدا ألنه هيك الرسول قال ؛ هذا إفك ، هذا كذب وافرتاء 

يد هذا املعىن أخريا أو لنقل ما هو املعىن أي كل الثياب ، ويؤ  )وضعت ثيابها ( : ؛ الرسول عليه السالم قال 

أي تتعرى وتدخل احلمام يف بيت , أي تستحم يف بيت غري بيت حمرمها , ؟ أي تضع ثياا كلها .لنؤيده أخريا 



غري بيت أهلها ؛ هذا هو املنهي عنه يف هذا احلديث ، والدليل أن السيدة عائشة رضي اهللا عنها وهي اليت روت 

هذه اليت : من كورة محص ، قالت : ؟ قلن .الصحيح ، زارا بعض النسوة سألتهن من أين أنتم لنا هذا احلديث 

أيما امرأة وضعت ( : يدخل فيها نساءها احلمام أو احلمامات ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

املقصود من احلديث  إذا )ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها 

تدخل بيت صاحبتها ما بتخلع شيء من ثياا إطالقا ، , التحذير مما يقع اليوم ، شوف قضية اإلفراط والتفريط 

ملاذا ؟ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال كذا وكذا ، الرسول قال ما ختلع ثياا كلها وتستحم يف بيت جارا 

وهذا اجلار قد يكون جيور ويظلم ويفتك وإىل آخره ؛ , كون فيه هناك جار حبجة أا جارتنا ، لكن جارا ي

ولذلك جاء هذا التحذير الشديد أنه ال جيوز للمرأة املسلمة أن تستحم يف بيت ليس فيها حمرم يصوا ويدافع 

  . عنها فيما لو أراد أحد أن يعتدي عليها 

وشر الضحك كما يقال ما يبكي ؛ يف األمس القريب , نضحك فهذا املثال احلقيقة من مئات األمثلة اليت تبلغنا ف

وحينما ستسمعون ما بلغين ستتعجبون تعجيب أو أكثر من تعجيب ، , بلغين عن بعضهم  ممن ال علم عندهم 

بلغين عن أحدهم أنه إذا جلس بعد املغرب أو بعد الصبح يقرأ التهليالت العشر ، كل ليلة حتريكة أصبع عشر 

ال إله إال اهللا وحده . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  "حتريكات ، 

ما قال يل حمدثي من , عشر مرات , إىل آخره  .. "ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير 

إن الرسول عليه السالم رأى رجال  أين هو جاء ذا ؛ لكن أنا أعرف من أين جاء ، جاء من حديث الذي يقول

يعين حيرك , أحد أحد ، أخذها هذا قاعدة أنه كل ما بده يقول ال إله إال اهللا بده يوحد : يشري بأصبعه فقال له 

والبدع جتر , أصبعه ؛ على هذا كما أقول احلقيقة إن املصائب جتر بعضها البعض واألخطاء جتر بعضها البعض 

   .بعضها البعض إىل آخره 

كنت ذكرت يف بعض التعليقات على بعض األحاديث ولعل بعضكم يذكر هذا معي ، ميكن يف بعض 

هذه  )صالة العمامة تفضل سبعين صالة بغير عمامة ( : األحاديث اليت جاءت يف فضل الصالة بعمامة 

حلاسر الرأس يدخل األحاديث عندنا يف دمشق يعين كأا يف كتاب اهللا ، جتد الشاب احلليق اللحية والشارب وا

يف الصالة ويطلع منديل من جيبه ويلف رأسه ، هذا أدب من آداب الصالة ؛ طيب هذا أدب إسالمي أن 

اإلنسان ما ميشي حاسر الرأس وليس هذا يف الصالة فقط ، فقلت هناك أخشى ما أخشى أن يأيت زمن وحيطوا  

ط العمامة املستعارة واللحية املستعارة على كمان حلية مستعارة يف اجليب كلما دخل الواحد منهم الصالة حي

وقلت أنا هنا ملا جئت وفوجئت باألذان املوحد , طريقة لوردات االجنليز ؛ يعين الشر جير الشر وهذا ما أستبعده 



أخشى ما أخشى أن حيطوا لنا إمام موحد ، واحد يصلي هناك يف املسجد ويذيعوه ؛ ألن الذي ابتدع تلك 

  . يه أن جييب واحدة مثلها وهكذا البدعة ما يصعب عل

  . هذا الكالم على السؤال الذي سألناه ؟  :السائل 

  ...إذا تريد ننهيه ألن احلديث ذو شجون لكن أنا يف نفسي  :الشيخ 

  . تفضل  :الشيخ 

عمل كل عموم مل جيري عليها " : أود أن تشرح لنا القاعدة اليت قال فيها اإلمام ابن تيمية كما أظن  :السائل 

  .  " ...السلف 

أنا كنت ذا الصدد بارك اهللا فيك ، أنا كنت أريد أن أصل هلذه النتيجة ألين ملا ذكرت هذا الرجل  :الشيخ 

هذا أخذ ذلك من هذا العموم وأردت أن أقول أخشى ما أخشى , الذي صار يشري مع كل ليلة عشر إشارات 

إن اهللا يستحيي من عبده ( :  قال عليه الصالة والسالم أنه يأيت يأخذ من عمومات أخرى بدعا أخرى ، مثال

الدعاء مثال , وحنن نعلم أن يف الصالة أدعية بعضها قصرية وبعضها طويلة  )إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين 

إىل آخره ؛ شو رأيك واحد يعمل ذا احلديث ويرفع يديه ، خاصة يف  "رب اغفريل وارمحين " : بني السجدتني 

إذا  )ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ( : شهد األخري حيث هناك قال عليه السالم بعد االستعاذة من أربع الت

أن أي نص عام يتضمن " : يدعوا ويرفع يديه عمال بذاك احلديث ، هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدا وهي 

وهذه األمثلة  " ...على هذا اجلزء  أجزاء كثرية جزء من هذه األجزاء يدل عليه النص العام لكن مل جيري العمل

أمامكم ؛ لكن أنا أهلمت يوما ما وبعدين صارت عندي كالشة  ، أهلمت يوما ما مبثال ، وشو رأيكم دخلنا 

املسجد يف صالة من الصلوات الذي هلا سنن قبلية صالة الظهر مثال ثالثة أربعة مخسة عشرة كل واحد انتحى 

قال يا , د من اجلماعة من أمثال هؤالء الذي ما يفقهون كيف تفهم النصوص ناحية يريد أن يصلي السنة ، واح

مجاعة ملاذا التفرق هذا ؟ يد اهللا على اجلماعة قال عليه السالم ، تعالوا نصلي مجاعة ، وأقوى داللة من هذا 

عالوا ت )صالة الرجلين أزكى من صالة الرجل وحده وصالة الثالثة أزكى من صالة الرجلين ( : احلديث 

لنصلي مجاعة ؛ مباذا نرد على هؤالء وهؤالء بالكلمة اليت يقوهلا علماء السلف ، أي الذين فهموا مذهب السلف 

  . "لو كان خريا لسبقونا إليه " : وجروا على مذهب السلف وهي 

ول أصل أي مثال خذوه من األمثلة هذه يظهر لكم أن هذه االستدالالت العامة ال قيمة هلا أبدا ، بل أنا أق

أكثر البدع اليت حنارب الناس عليها ناشئة من األخذ بالعمومات اليت مل جيري العمل على بعض أجزاءها ؛ فبدعة 

الزيادة على األذان وعلى اإلقامة ، وبدعة الرتقية بني يدي اخلطيب يوم اجلمعة املوجود يف بعض املساجد ، هذه  



صلوا عليه , هكذا اهللا قال ، حنن شو عم نساوي  ))ذكرا كثيرا  أذكروا اهللا(( كلها هلا أصل يف الكتاب والسنة 

وسلموا تسليما ، أدلة عامة ؛ فأصل كل البدع إال القليل منها ، هو اللجوء إىل العمل بدليل عام مل جيري عمل 

ا السلف عليه ؛ ولذلك هذا البحث هذا العلم اإلنسان ما بإمكانه جمرد أن يقرأ كتاب أنه يفهم شو معىن هذ

بده يلم إملام مبا كان عليه الرسول عليه السالم وما كان عليه السلف الصاحل , احلديث ، شو معىن هذاك احلديث 

، وهذا لو حتقق يتطلب أمرا ال خيفى عليكم مجيعا أال وهو أن مييز بني ما صح وما مل يصح ، سواء من السنة أو 

  . من آثار السلف الصاحل 

ر أختلف أنا مع بعض إخواننا السلفيني من املشايخ يف اهلند وغري اهلند الذين يضعون هذا جيرين إىل التذكري بأم

اليمىن على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع ، نفس الطريقة اليت يلجأ هؤالء يف األمثلة السابقة ، هؤالء وقعوا 

اهللا عليه وسلم كان  فيها مع األسف الشديد ، ما يف عندهم حديث ولو ضعيف ولو موضوع أن الرسول صلى

؟ جاءوا من نصوص عامة ، .إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة ؛ إذا من أين جاءوا 

بتعجيل اإلفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في : نحن معاشر األنبياء أمرنا بثالث ( : مثال 

اعة هل جرى فعل الرسول على هذا النص العام الذي أنتم يقولون لك هذا نص عام ؛ لكن يا مج )الصالة 

  . فهمتموه ؟ هل عمل به السلف ؟ هل قال به أحد األئمة ؟ أبدا ال أحد 

  . جييبوا شيخي لو تسمح يل أنه هل ثبت أنه ما جرى عمل السلف على هذا ؟  :السائل 

و مل يأت الوضع يف القيام األول ماذا كنتم نقول هلم ل, هذا السؤال حنن خنطئهم به وال يستطيعون ردا  :الشيخ 

تفعلون ؟ هل تضعون من عند أنفسكم ؟ طبعا يقولون ال ؛ ألن هذه هيئة ، ال يستطيعون أن يشرعوا بعقوهلم ؛ 

حنن نقول مع هذا األصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع يف هذا القيام الثاين حىت منشي معهم ؛ أما واهللا 

دليل أن الرسول مل يكن يفعل كذا ، وهذا لو مسعهم املبتدعة اختذوه سالحا ماضيا ضدهم ؛ ملاذا أنتم الزم جتيبوا 

؟ واهللا الزيادة على األذان بعد الصالة على الرسول بعد األذان هذه بدعة ، هات نص يا أخي أن الرسول صلى 

احلال ؛ لكن حنن نعرف احلياة اليت   اهللا عليه وسلم ى عنه أو أنه ما فعل ذلك ؟ ما يف عندنا هيك شيء بطبيعة

كان عليه الرسول واليت يعرب عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل ؛ ألن هذه أمور تتضافر عليها اهلمم لنقلها ، 

مؤذن يؤذن كل يوم مخس مرات يف مخس صلوات مث متضي هذه القرون كلها وال تأيت رواية أن أحدهم كان يأيت 

ك افرتاء حمض ؛ وهكذا حنن نقول كل هذه القرون مضت وال أحد يقول من األئمة ذه الزيادة ، هذا بالش

ما أحد منهم يقول , اتهدين سواء كانوا األربعة أو األربعني أو األربعمائة حنن ال نتعصب لواحد دون اآلخرين 

تعبرينا السوري يف  بأنه هكذا من السنة أن نفعل ؛ فإذ اخلطأ ينشئ من تسليط الفهم اخلاص من إنسان بعد يف



يعين يف املاء الفايش بعد ما أتقن السباحة وما يستطيع أن خيوض البحار فيطلع لنا ذه األفكار وهذه , الرقراق 

  . اآلراء 

وأنا , فمرة جاءين طالب علم أعرفه خترج من اجلامعة اإلسالمية وهو تونسي األصل وكان يف دمشق وتعرف علي 

فأرسل للدعوة إىل بلجيكا ، زارين أظن منذ سنة , طالبا يف اجلامعة واستمر وخترج الرجل الذي زكيته يومئذ فقبلوه 

أو سنتني يف البيت ، صلينا املغرب وهو باعتباره مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغريب ، ملا 

ني السجدتني ؛ كنت أنا صلى وإذا به يرفع أصبعه بني السجدتني ، يرفع رأسه من السجدة األوىل وحيرك أصبعه ب

وإذا فوجئت به قد وقع أمامي , وميكن أنت مسعته مين , قبل ما أشاهد هذه املشاهدة آيت ذا املثال أيضا أقول 

، بعد ما سلم ناقشته قال يف حديث يف ذلك ؛ قلنا له أين احلديث ؟ قال يف مسند اإلمام أمحد ، قلنا له 

وهو من أقسام , ا احلديث يسمى عند علماء احلديث باحلديث الشاذ صحيح ؟ قال نعم ، قلت له يا حبييب هذ

نظرت إلى صالة رسول ( : ألنه حنن ملا حنرك التشهد عمدتنا حديث وائل بن حجر قال , احلديث الضعيف 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما جلس في التشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته 

هذا احلديث له طرق ،  )بعه وحلق بالوسطى واإلبهام ورفع سبابته فرأيته يحركها يدعوا بها اليمنى وقبض أصا

هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم بن كليب وهو عن أبيه وهو عن وائل بن حجر ، ثالثة أشخاص 

واحدة شذت يف مث تتعدد الطرق حتته ، كل الطرق تروي احلديث كما ذكرنا لكم إشارة يف التشهد ، طريق , 

مسند اإلمام أمحد يف معجم الطرباين يف مصنف عبد الرزاق ومن طريقه تلقاه هؤالء العلماء عن سفيان عن 

وملا ذكر , عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ذكر صفة الصالة فلما رفع رأسه من السجدة األوىل أشار بأصبعه 

سميه أيضا ونعتربه مثاال للحديث املقلوب ؛ ألنه التشهد ما فيه إشارة ؛ هذا حديث شاذ حديث خطأ ممكن ن

  . انقلب عليه اإلشارة من التشهد إىل ما بني السجدتني

هذا كله يأيت أنا قلت آنفا كلمة تذكروا ، قلنا إنه الزم حييط بقدر االستطاعة بالسنة اليت كان عليها الرسول 

من الضعيف ، وإال وقع يف البدعة من حيث ال عليه السالم وآثار السلف الصاحل بشرط أيش ؟ متيز الصحيح 

هذا عمل حبديث وموجود يف مسند اإلمام أمحد لكن هذا حديث شاذ ؛ من , يريد وال يشعر ، وهذا هو املثال 

أين أن يعرف هذا احلديث الشاذ كل طالب علم هذا أمر مستحيل ؛ لذلك أنا أعترب من احلكم البالغة ما يرويه 

يروونه  "من عرف نفسه فقد عرف ربه " : ا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض الصوفية خطأ حديث

لكنه هو من احلكمة يف مكان ؛ فاإلنسان ملا يعرف حاله أنه مازال ميشي مشية , حديثا لكن ليس حبديث 

ذا ؟ فيقول شلون يطلع يقفز هذه القفزة ويعمل حاله جمتهد أكرب ، وإذا قيل له من أين لك ه, الطفل الرضيع 



وهذا مصيبة ختص من ينتمون إىل العمل , هذا رأيي ؛ فلو كل إنسان طلع له رأي وله اجتهاد هذه مصيبة الزمن 

وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح , وأن يقوم سلوكنا , بالكتاب والسنة ؛ فنسأل اهللا عزوجل أن يلهمنا رشدنا 

  .يح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إىل العلم الصح

  .تفضل  :الشيخ 

رجل طلق زوجته وما بلغها الطالق فوضعت املرأة مث استمر معها وبعد ذلك ذهب إىل مكان بعيد مث  :السائل 

  . ذكر أنه طلقها قبل أن تضع 

  . وقع أيش ؟  :الشيخ 

ها معاشرة مث بعد ذلك اجتمع ا وعاشر , يعين قال أمام زوجيت طالق لكن هذا األمر ما بلغ الزوجة  :السائل 

زوجتك طالق : ويف تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له , األزواج مث خرج من هذه الديار إىل ديار أخرى 

  . حتتاج إىل أن تعقد عليها من جديد ؛ هل يشرتط أن تعلم الزوجة بالطالق حىت يقع ؟ 

فإذا ما طلق , على الطالق أنا ال أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة لكن من الشرط أن يشهد  :الشيخ 

وهذا من الطالق السين فقد وقع سواء عرفت أو ما عرفت ؛ ألن األمر كما , طالقا شرعيا وأشهد على ذلك 

  . فليس للمرأة عالقة باملوضوع ؛ عرفت أو مل تعرف ؟  )إنما الطالق بيد من أخذ بالساق ( : قال عليه السالم 

  . وقال إنه جيب أن تعلم والطالق غري واقع , ليه الشيخ علي أفىت وأنا رديت ع :السائل 

  . ما هي حجته ؟  :الشيخ 

  . ليس له حجة سوى القول فقط  :السائل 

  .ها ، نسأل اهللا اهلداية لنا وله  :الشيخ 

  . حديث الستري بفتح السني أو كسر السني ؟  :السائل 

وغاب عن ذهين وما , ريك أنه الزم أراجع واهللا جزاك اهللا خري أنا ما أدري حتدثت معك أو مع غ :الشيخ 

  . وعسى أن نراجعه إن شاء اهللا , راجعناه 

بكسر السني ، احلافظ ابن , هي مضبوطة يف البخاري عن موسى عليه السالم كان حيي ستري : سائل آخر 

على وزن  وجيوز أن نقول ستري بالسني: قال , حجر يقول الصيغة األصح يف اللغة صيغة فعيل على وزن رحيم 

  . فعل 

لكن القائم يف ذهين ويف , هذا معناه أنه يف املسألة قوالن ووجهان ، أنا ما عندي مراجعة يف احلقيقة  :الشيخ 

  ؟.غريه . فنقل األخ هنا أبو محزة يدل أن هلذا وجه ؛ أينعم , لفظي ستري 



  . عندك تعليق شيخنا على اللحم الرتكي ؟  :السائل 

  .عليق حىت يثبت لنا العكس ؛ ألنه شعب مسلم ال ما عندي ت :الشيخ 

  ؟.نعم  :الشيخ 

يف األسبوع الذي مضى شيخنا يوم اجلمعة يف الدرس يف أثناء احلديث تطرقوا على سنة اجلمعة القبلية  :السائل 

يعين الذي , فكان جاب كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وبعدين آخر كالمه كان يقول هذا من باب االستحباب 

  ؟.فهي سنة مستحبة  بده

وهو حيتج بقوله , لكن احلقيقة ابن تيمية له قول ذا , ما شاء اهللا ، اهللا يهديه ، نسأل اهللا أن يهديه  :الشيخ 

عليه السالم ـ شوفوا رجعنا نفس املشكلة السابقة ومن شيخ اإلسالم ، ومن شيخ اإلسالم ـ يستدل بعموم قوله 

بني كل أذانني صالة هل , لك يا شيخ لو كان حيا حنن تعلمنا منك  )الة بين كل أذانين ص( : عليه السالم 

وال كان يف فرجة بني األذان العثماين , طبق هذا العموم الذي أنت عم تستدل عليه ، ما كان يف أذانني يومئذ 

كبوة بل    واألذان النبوي حىت نأيت حنن نطبق أيش هذا العموم من هذا احلديث ؛ فسبحان اهللا يعين لكل جواد

كبوات ، وهذا يف احلقيقة من كبوات شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وا يفيت ا بعض العلماء أهل السن ذا 

  . احلديث أنه ال تضيقوا على الناس فهذا ابن تيمية قال كذا وكذا 

  . من شيخي من العلماء القائلني باألخذ بعموم احلديث ، بالعموم ؟  :السائل 

  . لكن حنن نأخذ نقطة معينة فقط , اء يقولون األخذ بالعموم هذا ما فيه إشكال كل العلم  :الشيخ 

  . ما جرى عليه عمل السلف ؟  :السائل 

  . نعم  :الشيخ 

  . من يقول جيوز األخذ ا وإن مل جيري ؟  :السائل 

ين يقولون باستحسان ما يف عندنا قول صريح أنه جيوز العمل بالنص العام ولو مل يفعله السلف إال الذ :الشيخ 

  . البدع ؛ أما كنص خاص كما تسأل أنت فال يوجد 

  ؟.الذي ذكره ابن تيمية يعين ذكره صحيح الكالم هذا  :السائل 

  . آه ، صحيح  :الشيخ 

  . أنا قرأت الرسالة الكربى البن تيمية ما قال هذا الكالم  :السائل 

  . طيب شو قال ؟  :الشيخ 

  . رسول صلى اهللا عليه وسلم كان جيلس على املنرب الذي قاله إن ال :السائل 



  . معليش ذاك متفقني معه  :الشيخ 

يعين ما هي سنة راتبة , أما بالنسبة للذي كان يقوم ويصلي السنة إذا كانت نيته سنة نافلة فهي نافلة  :السائل 

  . فهو على نيته 

  . معليش نافلة بني األذانني  :الشيخ 

  ؟ .ل هذا وصالها على اعتبار أا نافلة وليست سنة اجلمعة إذا قام الرج :السائل 

طيب بس قام يصلي أم كان يصلي ؟ هنا حنن خنتلف وإال أنت تعرف أنه حنن كل يوم مجعة ندخل  :الشيخ 

أذن األذان األول قمنا , املسجد ونصلي ما شاء اهللا ؛ أما ندخل املسجد ونصلي ركعتني حتية املسجد ونقعد 

  . فأنت ما رأيت هذا ؟ , ا يقول به ابن تيمية عمال ذا احلديث وصلينا ، هذ

  . يقول إن السنة هي الثابتة أن فعل الصحابة يصلون ما شاء , رأيت غري هيك  :السائل 

  .ما اختلفنا ، أنت ال جتيب لنا النقاط الذي حنن متفقني معه فيها  :الشيخ 

أما هو ما رجحه الكالم هذا , جاب الدليل بالنسبة للمسألة هذه , أما الذي قال هو بالنسبة للشافعية  :السائل 

 .  

وإذا كان , ال ، هو يقول جبواز التنفل بني األذانني عمال بعموم هذا احلديث ، هذا ما فيه إشكال  :الشيخ 

  . عندك رغبة فأنا أطلع لك النص أينعم 

املسجد بعيد عنا ثالثة كيلوا , لى ، ما يف مسجد أستاذ عندنا يف التطوير احلضري يف منطقة القومية مص :السائل 

  ...فيه أذان . فهل يكتب لنا أجر صالة املسجد ؟ , ونصلي حنن هناك يف املصلى مجاعة , 

  . أما مجاعة املسجد هلا فضيلة خاصة, ال ، هذا صالة مجاعة يكتب لكم  :الشيخ 

  . هل فيه إمث يف ترك صالة املسجد ؟  :السائل 

األذان الطبيعي مش مبكربات الصوت وال يستجيبون له فهم آمثون , كانوا ما يسمعون األذان إذا   :الشيخ 

  . بالشك 

  . بدل ما يطالبوا مبسجد يطالبوا حبديقة  :السائل 

  . كيف ؟   :الشيخ 

  .  الزم يطالبوا مبسجد مثل ما طالبوا حبديقة ، مثل ما طالبوا حبديقة ومالعب ومدرسة يطالبوا مبسجد :السائل 

  . تقصد هنا ؟  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 



  . الزم هذا , ما عندي خرب  :الشيخ 

هل على النايف دليل يف خصوص مسألة العموم ؟ هل إذا سأل أحد هل عندكم دليل على أنه ما  :السائل 

  . حدث هذا ، هل نقدر نقول ليس على النايف دليل ؟

  . من الذي قال ما حدث هذا ؟  :الشيخ 

أنتم أحطم بكل عمله السلف بالدين ، جيوز عمل السلف على وضع اليمىن , يقولون لنا من يقول  : السائل

فنحن نقول له حنن ننفي هذا ما عمله السلف ؛ القاعدة هل على النايف دليل ،  ...على اليسرى بعد الركوع 

  . نقول ليس على النايف دليل ؛ فهل تنطبق على هذا األصل ؟ 

نه أنا ذكرت آنفا كالما إنه لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله ، هذا من جهة ، هذا بالنسبة إلينا ؛ طبعا أل :الشيخ 

بالنسبة للمخالف نقول له أنت ملاذا تفعل ؟ أنت تفعل ألن السلف فعل ؟ فأنت عليك اإلثبات ؛ تنعكس 

عهد الرسول ؛ لكن الدراسة العامة  يعين أي بدعة تقع ال ميكن أن نأيت بدليل على أا مل تكن يف, القضية متاما 

  . لكن ما عندنا نص , لألوضاع الذي كانت قائمة يومئذ هي الذي تعطينا كما لو كان نص أنه ما كانوا يفعلون 

واآلن لنقل كلمة سواء ، هناك بدع كثرية باتفاق مجيع األطراف املختلفة فيها ؛ لكن يف التقاء يف تسمية شيء ما 

كون هذه البدعة حسنة أو سيئة ، اآلن كلمة االلتقاء أن هذه بدعة لكن االختالف هل بدع ، يف اختالف يف  

؟ من أين عرف هؤالء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بني مستحسنني وما بني مستقبحني ، .هي حسنة أم سيئة 

ر الدواعي لنقل لكن كما قلنا لك تتوف, ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة ؟ هل هناك نص ؟ ما عندنا نص 

هذه األمور فيما لو كانت واقعة ، هذا أمر مسلم لدى العلماء مجيعا ؛ ولذلك املولد مثال االحتفال بوالدة 

الرسول عليه السالم ما أحد مهما كان عريقا يف اجلهل يقدر يقول لك إن السلف كانوا يفعلونه ، ال ، هذا متفق 

 )من سن في اإلسالم سنة حسنة ( ال ، : لكن هم يقولوا , ة على أنه بدعة ؛ لكن حنن نقول كل بدعة ضالل

  .ويفهمون احلديث كما نقول دائما فهما خاطأ مباينا ملا كان عليه الرسول عليه السالم 

  .نعم :الشيخ 

وجوب إتيان الصالة هل مشرتط به مساع النداء أم بأمر يتعداه أال , شيخنا بالنسبة ملوضوع مساع النداء  :السائل 

, يعين حالة من احلاالت يف السعودية هذه كثرية ، يكون املسجد قريب على البيت , و العلم بدخول الوقت وه

فهل جيب علي حينما أعلم , ولكن الوضع يف البيت الداخلي فيه مكيفات ويف أصوات متنع من مساع النداء 

  ؟ .بدخول الوقت 

فإذا مل تتيسر لك وسيلة العلم حبضور وقت الصالة  بال شك إذا علمت ؛ ألن األذان وسيلة لإلعالم :الشيخ 



  .باألذان وإمنا بوسيلة أخرى ، فقد حصل السبب املوجب عليك أن تذهب إىل صالة اجلماعة 

بالنسبة لصالة الرتاويح يف رمضان يعين حنن نعرف أن عددها إحدى عشر ركعة وهو الصواب ؛ لكن  :السائل 

سجد احلرام يصلون ثالثة وعشرين ؛ فلو فرضنا جدلنا بأم خمطئون فهل ما يف نرى يف مثال يف املسجد النبوي وامل

  . ناس يردون عليهم ؟ علماء هناك يفهموهم أنه الزم إحدى عشر ركعة ؛ ألن أغلب املسلمني يقتدوا م 

البلد  لكن هل هناك فيما تعتقد يف نفس, نعم ، هذا السؤال يا أخي بال شك أنه يرد من بعض الناس  :الشيخ 

  . يف مكة ويف املدينة أال تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة ؟

  . ال  :السائل 

  . طيب ، أال تعتقد أن البلد الذي أنت فيها اآلن يوجد فيها ما يوجد يف ذاك البلد ؟  :الشيخ 

  . نعم يف  :السائل 

قال لك أال يوجد يف هذا البلد يعين فلو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة هلذا البلد و , طيب  :الشيخ 

  . ما هو جوابك ؟ , أهل العلم وينبهوا الناس هؤالء أن هذه السنة 

  . يوجد علماء لكن ما حد يرد عليهم  :السائل 

شو الذي , هو نفس اجلواب ، نفس اجلواب ، لكان هؤالء الذين يصلون على السنة يف اعرتافك  :الشيخ 

يف علماء ينصحوا الناس وجريئني : علماء ؛ إذا يف علماء لكن العلماء قسمني خالهم يصلوا على السنة ؟ ال

وال تأخذهم يف اهللا لومة الئم ؛ يف ناس عندهم جنب علمي ، يعرفون احلق لكن ال يتجرءون على بيانه ، , باحلق 

إمنا يصلي بالسنة ؛ ويف و , لو خلى بينه وبني ربه ما يصلي مثل ما يصلوا الناس يف املسجد احلرام واملسجد النبوي 

ناس منهم يقول لك األفضل السنة لكن هذا جيوز ، ملاذا ؟ ألن صالة الليل نفل مطلق ، ومن هذا الباب يوسعوا 

املوضوع ويقولوا لك ما يف حتديد مع أن املذاهب حمددين ، أنا فيما أعلم ما يف مذهب يطلق املوضوع ،  املذهب 

ة الرتاويح عشرين ركعة ، املذهب املالكي يقول لك ست وثالثني أو سبع احلنفي مثال يقول لك السنة يف صال

وثالثني أو أكثر واهللا نسيت ، الشافعي كذلك مثل املذهب احلنفي ؛ هذا اإلطالق يقول به ابن تيمية رمحه اهللا 

أن التيسري  لكن واهللا أنا أعتقد, ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل الفضل من باب التيسري على الناس , أيضا 

؟ يعين املسألة كأا مسألة حسابية ، إنه واحد مهما كان كيس .هو التمسك بالسنة بالشك وال ريب ، ملاذا 

وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي ، أهون عليه حيصي إحدى عشر ركعة أم حيصي ثالث وعشرين ركعة ؟ 

أو بدهم يصلوا عشرين ركعة أو ثالثني أو إىل  بالشك إحدى عشر ؛ من هنا جاء التيسري ، يف ساعة ستني دقيقة

آخره ، مني أيسر يصلوا ذه الساعة إحدى عشر ركعة يكون فيها شيء من التالوة احلسنة والتدبر والتفكر 



واهلدوء واالطمئنان واخلشوع ، أم يسحبها سحب كأنه واحد الحقه بالعصا ؟ ما يف إشكال أبدا ، صدق رسول 

لكن  )خير الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم ( : لم شو بدي أقول بعد قوله اهللا صلى اهللا عليه وس

وأخذوا هذه القاعدة على إطالقها  , سبحان اهللا بعض الناس طبعوا أنه يسروا وال تعسروا ، يسروا وال تعسروا 

  .وهذه من مشاكل هذا الزمان , كمان 

يصلي معنا شو اسم املسجد ؟ الذي يف الطلعة شو  حنن نصلي يف املسجد صالة الصبح ، من فيه هنا :الشيخ 

  ؟ .امسه 

  .احلدادة  :السائل 

نصلي هناك الصبح ، يوم من األيام وحنن عم نصلي السنة مسعنا صوت أحد اجلالسني يف , احلدادة  :الشيخ 

يبدأ يرفع الصف األول يلتفت حنو اإلمام الذي كان صلى التحية أو السنة وجلس ، بتم حيكي معه وحيكي معه و 

من أم ( : والرسول قال , وبعدين يقول له حرام يا شيخ اتق اهللا ، أنت عم تعسر على الناس وعم تشدد , صوته 

, ؟ هذا اإلمام فعال يعين تالوته جيدة على أصول التالوة والتجويد .عرفنا حينئذ الثورة ملاذا  ) ...فليخفف 

: صلينا وراء هذا اإلمام وخرجنا من املسجد وقلت لبعض إخواننا  ويطيل القراءة واخلشوع والركوع إىل آخره ؛ حنن

, طلع أخونا أبو عبد اهللا شافه إذ هو طالع , واهللا هذا أمر حسن فعال : شو رأيكم حنكي مع هذا الرجل ؟ قالوا 

ل هو شو الشيخ بده إياك ، جاء الرجل وبدأنا بنقاش معه طويل وهو حيتج ذا احلديث ، وبطبيعة احلا: قال له 

لكن على غري علم ، وأمر طبيعي جدا أنه يف اية الكالم يعين ينطفي معي , بدي أمسيه لك يعين خصم جمادل 

ألنه إذا كان هو جمادل فأنا جمادل معه أكثر ، ولكن أنا راح أتغلب عليه يف النتيجة بالعلم يعين ، أخريا اتفقنا , 

: املسجد ألن الرجل ادعى دعوة على هذا اإلمام يقول لك أنه ثاين يوم نعمل جلسة حول هذه املسألة يف 

  . التشهد تبعه أربع دقائق ، شيء ال يصدق ، التشهد وحده أربع دقائق ؛ اتفقنا أنه ثاين يوم الصبح 

  . معري له على الساعة ؟  :السائل 

ل مش موجود وال شيء عجيب واهللا ، صلينا الصبح ثاين يوم ، أنا عملت حايل ما عندي خرب الرج :الشيخ 

ألنه صار فيما بعد من , وخرجت جاء واحد تبني يل فيما بعد أن الرجل أديب وحريص على العلم , شفته فعال 

قبل ما يظهر منه هذا احلرص , بني كل اجلماعة ، يأيت ويقف أمام مين وأنا أقرأ العشر ليالت ويسأل سؤال 

هذه املسألة ، قلت له املسألة صارت قضية منسية والرجل حنن لو تلقي لنا كلمة حول : على العلم جاء وقال يل 

قال أين الوعد ؟  ...ما رد علي الرجل متيت أنا أتابع طريقي ، فتحت باب السيارة بدي أفوت , تكلمنا معه 

 قلت يف نفسي واهللا منيحة ، عمرنا ما ابتلينا بواحد حريص احلرص هذا ، قلت له واهللا أنا مع الوعد لكن أنا ما



شفتك ، أنت مستعد ؟ قال نعم ، رجعت للمسجد صليت ركعتني جمددا حتية املسجد ألين بدي أجلس بعد ما 

مث بدأت أتكلم تكلمنا مبا يسر اهللا عزوجل ؛ إمنا اخلالصة قلت له ـ امسه أبو صفوان أظن ـ قلت له يا , خرجت 

كيفنا ، الرسول وضع قيود ووضع بيانات   ما هو على )من أم فليخفف ( : أبو صفوان قول الرسول عليه السالم 

يا أخي إذا قرأنا الفاحتة تصح الصالة وأنا أقول لك تصح : حىت ما تصري القضية فوضى ، رب رجل يأيت يقول 

  . لكن أين السنة ؟ هذا أوال , الصالة 

سول اهللا صلى اهللا إن كان ر ( : هذا التخفيف الصحابة رووه لنا عن الرسول عليه السالم باللفظ اآليت : ثانيا 

شو معىن هذا : قلت له  )عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات صفا في صالة الفجر 

احلديث ؟ معناه أن قراءة الرسول بالصافات صفا بالناس هو ليس خارج عن التخفيف ، هذا ختفيف ؛ 

لف القراءة شيء أطول من شيء إىل فالتخفيف ليس على كيفنا ، وشرحت له كيف أن الصلوات اخلمس ختت

آخره ، وأطول شيء هي صالة الفجر ؛ ولذلك فنحن مش الزم ننقم على إمام أقول لك ما أقول لك إنه هو 

ال ، السنة أطول مما هو يفعل ، شايف ومش عاجبه ؛ ما هو إال أنه حنن وظيفتنا بالنسبة , يصلي على السنة 

  :للرسول كما قال الشاعر 

   "ن مل تكونوا مثلهم      إن التشبه بالكرام فالح فتشبهوا إ" 

لكن أين حنن من صالة الرسول ؟ جبنا له شواهد من إطالته يف صالة الليل , حنن حناول أن نتشبه بصالة الرسول 

البقرة ؛ لكن علل نفسه أنه اآلن , وكيف أن حذيفة ملا اقتدى وراءه وافتتح سورة البقرة تصور أنا هبط قلبه , 

وبدأ بآل , بطل يقول اآلن باملئة الثانية حىت خلص البقرة كلها , لرأس مائة آية ويركع ، يقول فمضى يصل 

أربع سور من أطول السور يف القرآن يف املصحف يف أيش ؟ ركعة , مث رجع للنساء , مث ثلث باملائدة , عمران 

  . واحدة 

  . أين هذا ؟  :السائل 

  . يف صحيح مسلم  :الشيخ 

  . بدنا حنن من العشاء للصبح حىت خنلص  :السائل 

املهم وجبت له أيضا قصة الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود الذي شهد له , آه ، أنت هيك تقول  :الشيخ 

 )من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ( : الرسول بقوله عليه السالم 

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة فأطال ( : أم عبد ، هذا الرجل الفاضل قال فليقرأه على قراءة ابن 

شيء ال يطاق وال  )هممت أن أدعه وأجلس : ماذا هممت ؟ قال : القراءة حتى هممت بأمر سوء ، قالوا 



  . يصرب عليه 

  . يعين ال يصلي أم جيلس بدل القيام سيدي ؟  :السائل 

يا أخي أنت حتتج أن الذي معه سلس بول : ، وهذا ذكرين أنه قلنا هلذا أبو صفوان  يعين بدل اجللوس :الشيخ 

صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم ( : الذي معه كذا إىل آخره ، يا أخي صلي قاعدا ، اهللا قال 

م كان يؤم أيضا ؛ هذا الدين يسر مش اليسر على كيفنا ، هذا الرسول صلى اهللا عليه وسل )تستطع فعلى جنب 

الناس بالصافات صفا ؛ املشكلة اآلن دائرة حول تفسري النصوص حسب األهواء ، أما التزام السنة يف فهمها 

  . فهذا أعز من الكربيت األمحر 

  . وهذا بعض أهل العلم أشاروا إىل أن األصل التيسري فخالفوا السنة باسم التيسري  :السائل 

  . أينعم سبحان اهللا  :الشيخ 

  . التخفيف يعين الشطب  :ل السائ

  .هيك يعين على فكرهم  :الشيخ 

  .يف الفجر شيخنا يا ريت تأيت بالصافات وما شاها  :السائل 

  .اهللا أكرب  :الشيخ 

  . شيخ وقت صالة العشاء بالنسبة لنصف الليل أم للفجر ؟ :السائل 

  . نصف الليل  :الشيخ 

  . طيب صار نصف الليل  :السائل 

  . بس كيف صار ؟ , ، إذا صار قوموا إىل الصالة  صار :الشيخ 

  . من غروب الشمس إىل طلوع الشمس  :السائل 

  .كيف أنت حسبت الساعة اآلن تسعة : سائل آخر 

زمان ما كان يف ساعات كيف كانوا حيسبون نصف الليل الشرعي ، حنن اآلن يف عندنا ساعة نستطيع  :السائل 

  . انوا حيسبوا نصف الليل الشرعي ؟ لكن الصحابة كيف ك, أن حناسبها 

  . أنت رجال يعين من حرصك على العلم تصري من أهل الشطح  :الشيخ 

  . واهللا نظرك يف حمله يا شيخ  :السائل 

خلينا نصلي العشاء هيك , األرض مسكونة ، ال احلقيقة خلينا حنن نستعجل إذا كان صار نصف الليل  :الشيخ 

  . عم يقول صاحبنا 



  . الساعة تسعة ونصف  :السائل 

  . الفجر يطلع على الرابعة : سائل آخر 

ال نريد أن نرى صار نصف الليل حىت ال نؤخر الصالة عن وقتها  ...صحيح ، صحيح إنه خليل جاء  :الشيخ 

  . تأخذ جواب علمي , 

  . بدي أعرف شرعيا بدون ساعة كيف بدي أعرف أنه نصف الليل أم مش نصف الليل ؟  :السائل 

  . هذا سؤال ثاين اهللا يهديك  :شيخ ال

  .أنا عارف أنه سؤال ثاين  :السائل 

طيب خلصنا من السؤال األول ، ما شاء اهللا ساحب مبني عليك ، يا أخي املعرفة أنواع ، اإلنسان إذا  :الشيخ 

  . اعتاد على عادة ينسى عادات ثانية ، سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون األوقات اخلمسة

  . اخلمس هلا حتديد يف الشرع  :ل السائ

  . ؟ على الساعة على ماذا ؟ .هلا حتديد الشرع ، طيب هذا التحديد يف الشرع هذا قائم على ماذا  :الشيخ 

  . على الظواهر الطبيعية  :السائل 

طيب هذا هو اجلواب ، أنا بدي أجيبك من الطريق األيسر إىل الطريق األصعب ، هذا الذي أنت  :الشيخ 

شو رأيك اآلن إذا أخذنا ألف مسلم مصلي كم واحد منهم يعرف أوقات , تسهلته ، قلت هذا حدده الشرع اس

  . كم واحد ؟ , الصلوات ، لوال األذان لوال املفكرة على عجرها وجبرها 

  . قليل  :السائل 

ر الطبيعية ؛ شو طيب ليش ما يعرفوا ؟ ألم انصرفوا عن الظواه, يعين باأللف واحد ، نصف واحد  :الشيخ 

ألنه صارت وزارة , الذي صرفهم عن ذلك ؟ هذه اآلالت احلديثة شايف ، وهذه اآلالت احلديثة صارت فتنة 

وأعرضت عن األمارات , األوقاف املسئولة عن تصحيح عبادات املسلمني ، تورطت ذه اآلالت احلديثة 

هؤالء الزم يعيدوا , يف رمضان قبل الوقت  والعالمات الشرعية ؛ ولذلك تسمع اخلالف أنه يف ناس يفطروا

ومش فامهني حىت اآلن أن أذام غري شرعي ، , ملاذا ؟ ألن هؤالء يفطروا قبل أذام , ويقضوا إىل آخره 

واألخطر أذان الصبح ، يصلوا قبل وقت الفجر الصادق ، إىل آخره ؛ ما هو السبب ؟ انصرفوا ذه اآلالت عن 

واب متاما ، طبعا مع فارق ، الصلوات اخلمس يكثر االبتالء ا ؛ أما معرفة نصف تلك الظواهر هو نفس اجل

لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف الليل ، مش , الليل ال يكثر كما يكثر مخس صلوات ؛ ألن الدنيا ليل 

  . ضروري كل فرد من أفراد املسلمني يعرف نصف الليل مىت 



: ؟ كانت يف مزدلفة فقالت خلادمتها أو جاريتها .حابية جليلة من هي أنا أذكر ذه املناسبة حديث امرأة ص

هل سقط القمر ، شو تقصد ؟ إذا سقط القمر يكون دخل نصف : ؟ هنا الشاهد .انظري هل سقط القمر 

فهي تريد أن تنطلق من مزدلفة ألن الرسول أذن للنساء والضعفاء أن ينطلقوا بعد نصف الليل ؛ , الليل الثاين 

, تعرف نصف الليل من سقوط القمر ، النظرة هذه حنن ما عاد ال نالحظ طلوع القمر وال غروب القمر فهي 

بل وال غروب الشمس وال طلوعها وال أي شيء ، أبدا ؛ أظن أن أكثركم ال يعلم أنه إذا قام مزعوج ما استطاع 

ة راحية تطلع الشمس باقي مخس يقوم يصلي صالة الفجر يف الوقت الشرعي يف املسجد ، يقوم يطلع يف الساع

خاصة إذا كان جنب املاء باردة سخنة أو دافية إىل آخره بده يلحق حاله ، بينما بني التوقيت الذي , دقائق ياهللا 

يعين بالوقت الضيق الذي عم يتخرج منه ، يف معه , يعريه بالساعة وطلوع الشمس يف ربع ساعة أو ثلث ساعة 

  ملاذا ؟ , أ لس ربع ساعة لكن هو فهمه خط

ألنه مل نعد ننظر إىل الشمس طلوعا وال غروبا وال أي شيء إطالقا ، فأنت تستغرب هذا وتسأل هذا السؤال 

واحلق معك ألنك أنت من اجلمهور الذي انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية اليت جعلها اهللا عزوجل 

ذه الطرق  ))ألهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك عن ا(( : دليال ملعرفة املواقيت شو اآلية 

الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفوا سابقا ؛ تعرف حديث عمرو بن أم مكتوم كان يؤذن لصالة الفجر ، 

كان يقف على ظهر املسجد فتمر به الناس فيقولوا له أصبحت أصبحت : والرجل ضرير شو عرفه الوقت ؟ قال 

  . اليوم املفيت مير يف الطريق ما يعرف أصبحت أصبحت . أصبحت أصبحت : يقولون له ، املارة يف الطريق 

  . املؤذنني يف زمن السلف كانوا فقهاء ؟  :السائل 

  .آه ، بال شك ؛ أما املؤذنني يف آخر الزمان فهم موظفون يهمهم أن يؤدوا الوظيفة فقط   :الشيخ 

ر أا دولة تفتك باملسلمني ، هل هذا الشيء يتعدى إىل امللبوسات مقاطعة اللحوم البلغارية على اعتبا :السائل 

  . ؟  ...وإىل كل 

  . كل شيء نعم   :الشيخ 

  . شيخي هل يتعدى هذا احلكم لغري بلغاريا مثل روسيا وغريها ؟  :السائل 

  ؟ .طبعا ، طبعا لو كان هناك دول إسالمية جيب أن يكونوا كذلك لكن أين  :الشيخ 

  . نسبة يل أنا كفرد أريد أن أتقيد ذا بال :السائل 

بس أنت حافظ على الشرع , املهم ما نستطيع ، بضاعتك كلها من برة  ...ما تستطيع ، ال تستطيع  :الشيخ 

  .يف حدود ما تستطيع ، بده أبو هاشم يرتاح شويه ياهللا 



  . شيخنا مسألة الرتاويح أخذوها متواترة هذه الصالة ؟  :السائل 

  . صالتنا حنن أم صالم هم ؟ , مطاط ، أي صالة تراويح , ؤالك مطاط يا أبو ماهر س :الشيخ 

  . هم  :السائل 

ها ، يف فرق ، أخذوها تواترا مقطوعا ؛ أما متصال إىل الرسول تعرف أنت أنه ما له أصل ؛ ألن الرسول  :الشيخ 

خلطاب ملا أحيا هذه السنة أمر أيب بن  فعمر بن ا, مل يكن يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشر ركعة 

ولسنا مكلفني أن نؤرخ , ؟ اهللا أعلم .كعب أن يصلي بالناس إحدى عشر ركعة ؛ مىت حصلت هذه الزيادة 

األخطاء نعرف مىت حدثت البدعة الفالنية والبدعة الفالنية ، حسبنا أن نعرف أا بدعة وانتهى األمر ؛ ألنه شو 

  . أما عرفنا تارخيها أو ما عرفنا ؛ هذا من نافلة العلم , ناا املقصود من املعرفة ؟ اجت

, مرة سألنا واحد من إخواننا السعوديني يعين أبو عبد اهللا كان سأله عن أصل الصالة يف العدد هذا  :السائل 

  . احتج ذا احلديث  )صلوا مثنى مثنى ( فأجابنا باحلديث املوجود يف البخاري اهللا أعلم 

ذه من مجلة األمور السابقة الذكر ، االستدالل بالعمومات اليت مل جيري عليها العمل ؛ فهمت علي ؟ ه :الشيخ 

.  

  .نعم  :الشيخ 

, وضع املرأة ثياا عند غري بيت زوجها وأبيها ، إذا املرأة ارتفع عنها احملظور هذا الذي ذكرته قبل فرتة  :السائل 

, ودخلوا عند بيت صديقتها أو زوج أختها , سفر هي وزوجها  يعين إذا كان زوجها موجود أو هي كانت يف

  . احلظر مرفوع حيق هلا أن تغتسل أو ما أشبه ذلك ؟ 

ألن القضية مثل ما قلنا وأشرنا إىل هذا الكالم القضية صيانة ، وقلنا إذا  , إذا كان زوجها معها حبق هلا  :الشيخ 

  . فأنت سؤالك حنن أعطينا اجلواب سلفا كان ال يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء ؛ 

  .جزاك اهللا خري  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

وقلنا أنه من باب تأليف القلوب أن خيفف  )من أم قوما فليخفف ( : شيخنا لو رجعنا إىل حديث  :السائل 

ل جيوز ذلك أم ال جيوز اإلمام باحلدود اليت يرى أكثر املأمومني على أا مناسبة هلم ، فمن باب تأليف القلوب ه

  . ؟ 

تعليم هذه : أخي تأليف القلوب ال يكون مبخالفة السنة ؛ لكن تأليف القلوب يكون من باب أوال  :الشيخ 

القلوب تعريفها بالسنة ، مث هو ميشي يف الدعوة رويدا رويدا ؛ فنحن اآلن ال نقول أنه يقرأ بالصافات صفا فعال ؛ 



الزم ترتكوا األمر لإلمام ، هذا , كم للتخفيف هذا تفسري كيفي ، تفسري هوائي لكن حنن نقول هلؤالء إن تفسري 

هذا يكون , اإلمام هو الذي يقدر األمر ؛ لكن اإلمام تأليفا للقلوب ويكتم السنة ، ال يكون هذا تأليفا للقلوب 

سألة احلقيقة حتتاج إىل ضعف منه ويكون قلب وظيفته ، وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما باملأمومني ؛ فامل

  . علم ودعوة وحكمة يف الدعوة 

كان خيفف , يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا رأى مثال أن هناك صبيا يبكي أو كذا  :السائل 

  . الصالة 

  .هذا أمر عارض وليس سنة متبعة ، أينعم هذا وارد  :الشيخ 

ممكن يكون دليل  )ال وتران في ليلة ( : صلى اهللا عليه وسلم  حديث الرسول, النفل املطلق شيخنا  :السائل 

  . أنه يصلي اإلنسان بعد الوتر األول ما يوتر مرة ثانية ؟ , على النفل املطلق 

  . يدل على ماذا ؟  )ال وتران في ليلة ( : ما فهمت كيف يعين أيش  :الشيخ 

  . ر املرة األوىل يوتر ما شاء ولكن ال يوتر مرة ثانية ؟ على التنفل املطلق أنه جيوز الصالة بعد ما يوت :السائل 

يعين باختصار هذا الدليل الذي أنت , كيف أال يستدل أن النفل املطلق وهو مواظب على نفل مقيد   :الشيخ 

  . ؟  )صالة الليل مثنى مثنى ( : اآلن بدك تطرحه أو تستنبطه أقوى من دليل 

  . ا أنا قلت إذا كان ممكن شيخن :السائل 

  . معليش إذا كان ممكن راح يكون أقوى من ذاك ؟  :الشيخ 

  . نفس الشيء  :السائل 

؟ فيه غنب للسنة العملية وهذا كذلك .واجلواب نفس الشيء ، شو كان اجلواب عن ذاك , نفس الشيء  :الشيخ 

 .  

  .جزاك اهللا خري  :السائل 

  .أينعم  :الشيخ 

مثال قرأ صفحة من , وأطال فيهم وهم انزعجوا منه .  راتب يف الناس إذا كان يا شيخ واحد إمام غري :السائل 

يصلي بالناس ولكن ما حيبونه وهم يعلمون أنه من اجلماعة الفالنية ويكرهونه ، , ولكن هو ليس راتبا , احلاقة 

 ))شى والليل إذا يغ((  ))سبح اسم ربك األعلى (( فكيف مثال لو خفف بالصالة ، يعين قرأ يف العشاء بـ 

قد تكون أسهل وقعا عليهم من أن يقرأ مثال من سورة النمل , وهذه األشياء اليت يعلمها الناس وهم حافظني هلا 

  . أو من غريها ؟ 



  . أنت حتكي عن صالة العشاء أو صالة الصبح ؟  :الشيخ 

  . صالة العشاء واملغرب مثال  :السائل 

  . والصبح ؟  :الشيخ 

  . ني ونصلي لوحدنا ونتحمل الصبح حنن قليل :السائل 

وحنوها من السور هذه هي السنة ، أنت تقول يقرأها أم  ))والشمس وضحاها (( : طيب أنت ذكرت  :الشيخ 

  . أيش ؟ 

  . كل ليلة مثال يقرأها ؟   :السائل 

  . تقول يقرأها أم ال يقرأها ؟  :الشيخ 

  . يقرأها هذه  :السائل 

  . هذه هي السنة  :الشيخ 

  . هو مثال يأيت يقرأ من سورة النمل  :السائل 

  . يعين قراءة صفحة من املصحف , يعين اليوم تقرأها وغدا تقرأها وبعده تقرأها هذا مش ممكن : سائل آخر 

  . هو املقصود وحنوها من السور , ال ، امسح يل  :الشيخ 

  . يعين صفحة من املصحف  :السائل 

 ))سبح اسم ربك األعلى (( و  ))والشمس وضحاها (( : ورة املهم الكمية اليت تساوي هذه الس :الشيخ 

  . مش املقصود التزامها 

عارفينها  ))والضحى (( : لكن , نعم ؛ لكن لو الناس مثال ينزعجون من قراءة النمل ألم ال يعرفوا  :السائل 

  . ألخري بالناس ويراوح فيه فلو صلى م جبزء عم هذا ا, ودائما الشيء الذي مير على اإلنسان جتده يستسهله , 

والشمس (( : واهللا هذه مالحظات دقيقة يف غري حملها ، اآلن لو قرأت اآلن سورة طويلة تساوي سورة  :الشيخ 

  . قرأها يف ركعتني , مرتني ما مييزوا  ))وضحاها 

  . يعين احلاقة يف ركعتني كثرية يا شيخ ؟  :السائل 

  . هي ؟  واهللا أنا ما مستحضر كم آية :الشيخ 

  . احلاقة حوايل صفحتني  :السائل 

, ما يف فرق راتب أو غري راتب , املهم عندنا حنن منوذج منشي عليه الذي وضعه الرسول عليه السالم  :الشيخ 

  . ألن قضية الراتب هذا أمر حمدث مش ضروري 



   ...وهو راتب يتحملوه غصبا عنهم  :السائل 

  .فهو حر أكثر من ذاك , راتب يقدر يستغين عنهم  طيب هو نفسه مادام أنه ليس :الشيخ 

  . ))عبس وتولى (( : اآلن يصلون صالة العشاء ؛ يقرأ الشيخ األلباين بسورة 
  


